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Tisdag 14 maj 

08:00 – 10:00  Registrering och fika 

10:00 – 10:30  Invigning 

10:30 – 11:20  Louise Lautrup Alberoth & Marie Ståhl - Audionomens kompetens är viktig i 

tinnitusrehabiliteringen 

- Metodbeskrivning av audionomernas insatser vid tinnitusrehabilitering 

Under 2018 har audionomerna på Hörselenheten i Region Skåne beskrivit hur man arbetar med de 

tre evidensbaserade arbetssätten Information och rådgivning, TRT och ljudstimulering och 

audionomledd KBT. 

- Audionomledd KBT vid tinnitusbesvär – en ny lovande metod 

KBT har hög evidens och hög effekt på tinnitusbesvär. Audionomledd KBT vid tinnitus är sällsynt men 

anses vara en högprioriterad insats att utvärdera. 2018 startade Hörselenheten Vuxna i Region Skåne 

ett projekt för att testa och utvärdera denna modell på en liten grupp patienter. 

11:25 – 11:55 ORCA Europe, Petra Herrlin & Josefina Larsson – Får det lov att vara buller till kaffet? 

I en studie på ORCA Europe genomfördes en EMA-undersökning på 19 vana hörapparatanvändare 

med måttlig hörselnedsättning. Under en vecka fick deltagarna på dagtid en påminnelse varannan 

timme. I ett frågeformulär i en smartphone beskrev de först den aktuella lyssningssituationen och 

klassificerade den i en av sju kategorier som exempelvis ”samtal med en person”, ”fokuserat 

lyssnande på media (TV/radio)” eller ”passivt lyssnande”. Därefter fick de svara på frågor om det 

fanns buller, hur störande bullret var samt vilken typ av bullerkälla som var mest framträdande. 

Resultaten analyserades både på grupp- och individnivå och i presentationen visar vi dessa data och 

diskuterar hur de kan användas för forskning, utveckling samt i ett kliniskt sammanhang. 

12:00 – 13:30 Lunch och utställning 

13:30 – 14:15 Kjell-Erik Israelsson & Tomas Tengstrand - Falska ledningshinder vad beror de på? 

Presentation kommer att beröra grundläggande standard för tonaudiometri och kalibrering av 

tonaudiometrar. En kort genomgång av pågående standardiseringsarbete och hur det kan påverka 

tonaudiometrin framgent kommer att göras.  

Presentationen kommer också att behandla psykoakustiska mätmetoder och vilken variabilitet de har 

och vad de kan bero på. Exempelvis påverkan från olika transducers men också patientens påverkan 

kommer att diskuteras. 

Specifikt kommer benledningsmätning att beröras. Vilka resultat kan man förvänta sig och hur 

påverkar exempelvis placeringen av bentelefonen mätningen. Vidare kommer luft-ben gapet att 

diskuteras. 

 

 

 



 

14:15 – 15:00 Maria Einer – Vad tycker våra CI-användare? 

På CI-teamet i Göteborg följer vi upp våra vuxna CI-användare regelbundet. Som pedagog i teamet 

möter jag alla vuxna CI-användare, dels under utredning, dels vid hörselträning i samband med 

inkopplingen och så småningom vid uppföljningsbesöken ett respektive två år efter inkoppling 

Vid uppföljningarna används vid pedagogbesöket ett formulär med frågor om kommunikation, 

tinnitus, balans, telefonering, musiklyssnande, nöjdhet med taluppfattning i tyst omgivning resp. 

ljudrik omgivning. Frågor om vad som uppskattas mest med CI, och vad som upplevs vara det sämsta. 

Och om möjligheten fanns till att ompröva operationsbeslutet, vilket val skulle göras? Varför? 

Jag har sammanfattat CI-användarnas svar på frågorna och berättar gärna! 

15:00 – 15:45 Fika och utställning 

15:45 – 16:15 Örjan Dahlström – Var i hjärnan sitter tinnitus? 

Tinnitus förekommer hos ungefär var tionde person. Graden av tinnitusrelaterade problem har visat 

sig hänga samman med kognitiv bearbetning, men än så länge känner vi till relativt lite om de 

neurofysiologiska processerna associerade med tinnitus. I en hjärnavbildningsstudie har vi studerat 

normalhörande personer med och utan tinnitus för att identifiera skillnader i hur hjärnan arbetar vid 

låg respektive hög kognitiv belastning, skillnader som kan hjälpa oss att identifiera vilka områden i 

hjärnan som är associerade med tinnitus. 

Örjan forskar om kognition och hörsel hos normalhörande, hos personer med hörselnedsättning och 

hos personer med tinnitus, till exempel kring vilka områden i hjärnan som aktiveras då det är lätt 

eller svårt att uppfatta tal, eller kring när det är lätt respektive svårt att uppfatta emotionella 

betoningar i tal. 

16:15 – 16:40 Aleksandr Velikoselskii - Bredbandstympanometri och takfönster 

Takfönstersyndrom (Superior Canal Dehiscence Syndrome, SCDS) är ett tillstånd orsakat av en 

inneröremissbildning som innebär att det finns en förtunning eller en extra öppning i en av 

båggångarna. Detta tillstånd är ganska lätt förväxlat med andra sjukdomar och tillstånd p.g.a. 

liknande symptom.  

Vi har tittat på en mätmetod som heter bredbandstympanometri (wideband acoustic immitance, 

WAI) för att se om denna kan användas som differentialdiagnostiskt verktyg vid utredning och 

uppföljning av patienter med takfönster.    

16:45 Årsmöte Svenska Audionomföreningen 

19:15 Mingelmiddag på Leifs lounge 

 

 

 

 

 



 

Onsdag 15 maj 

08:30 – 09:15 Jerker Rönnberg - Kognitiv hörselvetenskap 

Kognitiv hörselvetenskap är ett relativt nytt vetenskapligt område som alltfler forskare och kliniker 

ser potential i. Föreläsningen beskriver grunderna framförallt med betoning på olika minnessystem. 

Arbetsminnet är det minnessystem som behandlar inkommande språklig information, dels genom att 

koncentrera sig på talaren, dels genom att rekonstruera missad eller missförstådd information. 

Forskningsresultat som rör arbetsminne och signalbehandling i hörapparater, tidiga 

uppmärksamhetsprocesser, samt inkodning av information till det episodiska långtidsminnet 

beskrivs. En modell för dessa processer presenteras. Både beteendedata och hjärnavbildningsdata 

används för att illustrera och visa arbetsminnets roll i sammanhanget. Olika kognitiva test 

demonstreras. Relationen mellan hörselnedsättning, försämrat långtidsminne (episodiskt såväl som 

semantiskt) och förekomsten av demens diskuteras med hjälp av longitudinella och tvärsektionella 

data. 

09:15 – 10:00 Fika och utställning 

10:00 – 10:45 Jerker Rönnberg - Kognitiv hörselvetenskap forts. 

10:45 – 11:00 Paus 

11:00 – 11:45 Annelie Georgsson – Minnesmottagningar 

På Minnesmottagningen är vi specialister på demenssjukdomar och utreder, diagnostiserar och 

behandlar olika typer av förändringar där minne eller andra kognitiva funktioner i hjärnan berörs. En 

del av utredningen består av att inventera behov av stödinsatser.  

Vid denna presentation får du följa med oss in i vår vardag genom en: 

- Kort presentation av minnesmottagningarna och dess uppdrag 

- Genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna och dess symtom 

- Praktiska tips kring vad man behöver tänka på i kontakten med personer med demenssjukdom och 

kognitiv svikt inför och i samband med besök inom sjukvården. 

11:45 – 13:15 Lunch och utställning 

13:15 – 13:45 Anke Samulowitz – Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd 

Forskning och erfarenhet visar att det lätt blir fel när vi talar med varandra. Hur kan vi undvika det i 

mötet med patienten? Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen har utvecklat 

Förstå mig rätt, ett enkelt och konkret kommunikationsstöd som minskar missförstånd och gör det 

lättare att komma ihåg information. Förstå mig rätt har också lyfts som ett stöd för att efterleva 

Patientlagen, öka patientsäkerheten, förbättra organisationers hälsolitteracitet och utveckla ett 

personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården. I Västra Götalandsregionen har även 

patientorganisationer, exempelvis HRF (Hörselskadades Riksförbund), engagerat sig i spridningen av 

Förstå mig rätt.  

 

 



 

13:45 – 14:15 Milijana Malmberg - e-Hörsel, rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare 

Ett sätt att bemöta kvarstående hörselproblem som hörapparatanvändare kan uppleva är att erbjuda 

olika rehabiliteringsprogram. Sådana program kan minska upplevelsen av hörselproblem, men även 

öka hörapparatanvändningen och nyttan med hörapparaterna.  

e-Hörsel är ett forskningsprojekt som bedrivs av Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen och 

projektets mål är att utvärdera effekter och möjligheter av att implementera internet-baserade 

rehabiliteringsprogram för hörapparatanvändare inom klinisk verksamhet, samt att undersöka 

hörapparatanvändarnas egna upplevelser av sådana program.  Preliminära resultat kommer 

redovisas. 

14:15 – 15:00 Fika och utställning 

15:00 – 16:00 Sarah Granberg & Johanna Gustafsson - Friskfaktorer i arbetslivet för personer med 

hörselnedsättning 

Under 2018 startade projektet ”Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet – 

friskfaktorer för en hållbar arbetssituation” som syftar till att undersöka och förstå vilka faktorer som 

bidrar till att vuxna personer med hörselnedsättning (HNS) har en fungerande arbetssituation; att de 

är etablerade och verksamma i ett lönearbete. En första delstudie i form av en enkätstudie rörande 

arbets- hälso- och personliga förhållanden har genomförts. 

16:00 – 16:30 Marlin Johansson - Barn med ensidig hörselnedsättning 

Barn med ensidig hörselnedsättning (HNS) löper stor risk att hamna efter i skolan. Dessutom hamnar 

många barn med ensidig HNS efter språkligt. Barn med ensidig HNS har ofta svårt att höra var ljud 

kommer ifrån, samt nedsatt taluppfattning i buller. Trotts detta är intervention av barn med ensidig 

HNS ett kliniskt eftersatt område. 

I vår studie har vi studerat fördelar och nackdelar med hörapparat till barn med medfödd ensidig 

sensorineural HNS, och hörselnedsättningens påverkan på hörselnervens funktion. 

19:00 Bankett i Kongresshallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Torsdag 16 maj 

09:00 – 09:45 Satu Turunen-Taheri & Margareta Edén – Rehabilitering av vuxna patienter med grav 

hörselnedsättning 

En sammanställning av registerdata och forskningsresultat från studier som bygger på det nationella 

kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning hos vuxna. 

- Vilka konsekvenser får det för patienten att ha en grav hörselnedsättning? 

- Vad är den bästa behandlingen utifrån aktuell forskning? 

Det är viktigt att alla patienter med grav hörselnedsättning får både teknisk, medicinsk, pedagogisk 

och psykosocial rehabilitering för att förebygga isolering och negativ påverkan i det dagliga livet.  

09:45 – 10:30 Fika och mingel 

10:30 – 11:00 Per-Inge Carlsson – Vuxna patienter med grav hörselnedsättning. Studier från 

kvalitetsregistret.  

Definitionen på grav hörselnedsättning hos vuxna är att man vid hörseltest får tonmedelvärde 70 dB 

eller sämre på bästa örat eller att taluppfattningen är sämre än 50 % på bästa örat. Med 

hörapparater eller cochleaimplantat och utan läppavläsningsstöd uppfattar patienter med grav 

hörselnedsättning inte ord och meningar från en meters håll i vardagsmiljö. Patienter med grav 

hörselnedsättning är i behov av omfattande rehabiliteringsinsatser tekniskt, medicinskt – kirurgiskt 

och psykosocialt. Föreläsningen syftar till att redovisa forskningsresultat som finns publicerade från 

kvalitetsregistret Grav hörselnedsättning hos vuxna.  

11:00 – 11:30 Håkan Hua - Yrkesverksamma med svår-grav hörselnedsättning 

I denna presentation kommer jag att presentera två projekt som fokuserar på individer med 

cochleaimplantat. I det första projektet var syftet att jämföra hälsorelaterad livskvalité, upplevd 

hörselhandikapp och kognitiv ansträngning mellan yrkesverksamma individer med: 1) normal hörsel, 

2) lätt-måttlig hörselnedsättning (HNS) med hörapparater och 3) svår-grav HNS med 

cochleaimplantat (CI). I det andra projektet var syftet att undersöka sambandet mellan kognitiva 

förmågor (exekutiva funktioner och arbetsminne) och taluppfattning hos individer med bimodal 

stimulering.   

11:30 – 12:00 Palle Nielsen - Idag kan jag andas när jag lyssnar 

I rollen som klient kommer jag att berätta om min bakgrund som partiellt döv. När det konstaterades 

att jag var gravt hörselskadad blev min reaktion att jag hade gjort fel, jag hörde ju bra. Trodde jag, 7 

år ung. Vad jag inte visste var att det fanns en hel värld av ljud på diskanten. Jag levde utan 

hjälpmedel fram till jag var 45 år då jag fick CI. Mina möten med hörselvården var sällsynta och de 

gånger jag sökte hjälp fick jag inte det jag sökte.  Hur var mitt liv som företagare utan att höra? Vilka 

strategier hade jag och varför har de påverkat mina möjligheter att höra med CI negativt? Hur ser 

mina möjligheter ut på arbetsmarknaden idag? Mitt audiogram ser bra ut på CI sidan, men hur ser 

min verklighet ut? 

12:00 – 12:15 Summering och avslut 

12:15 Grab n´go-lunch 


